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Instrukcja dla prowadzącego 

Mój biznes w sieci 
 

 

Metody Prowadzenia Zajęć 

Wykłady i prezentacje,  

warsztaty,  

ćwiczenia zespołowe, 

ćwiczenia indywidualne,  

studia przypadku/ dobre praktyki,  

pokazy i demonstracje,  

dyskusje,  

sesje pytań 

Czas Kursu 

12 Godzin  

3  czterogodzinne spotkania 

Cele Kursu 

Uczestnik... 

a) Wykorzystuje zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych 

funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp. 

b) Korzysta z dedykowanych dla biznesu usług e-administracji 

c) Korzysta z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP). 
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Przebieg szkolenia 

Spotkanie pierwsze  

1. Rejestracja uczestników  

○ Wstęp - Przedstawienie  trenera, icebreaker: Każdy z uczestników przedstawia 

się i  opowiada o swoich oczekiwaniach wobec szkolenia  

○ Wstępny test umiejętności, w systemie elektronicznym dostarczonym przez 

Ministerstwo Cyfryzacji,  

2. Wyszukiwanie dostawców, ofert, sprawdzanie wiarygodności potencjalnego partnera 

biznesowego. Trener wykorzystując swoją ekspercką wiedzę przeprowadza uczestników 

szkolenia przez PROJEKT E-ZAMÓWIENIA - elektroniczne zamówienia publiczne; 

BAZA KONKURENCYJNOŚCI FUNDUSZE EUROPEJSKIE i PRZYKŁADOWE 

WYSZUKIWARKI PRZETARGÓW I ZAMÓWIEŃ. Uczestnicy wykonując ćwiczenie 

utrwalają swoją wiedzę. 

3. Rozpowszechnienie w sieci informacji o swoim biznesie, (wizytówka, media 

społecznościowe, widoczność w serwisach typu Google Maps, itd.). Uczestnicy 

szkolenia poznają podstawowe narzędzia do umieszczania informacji o sobie w 

internecie. Uczestnicy wykonują ćwiczenie. 

4. Wyszukiwanie informacji na stronach instytucji publicznych, np. o regulacjach prawnych 

dotyczących handlu w sieci, serwisów z przetargami, bazakonkurencyjnosci.gov.pl. 

Uczestnicy szkoleń poznają publiczne rejestry firm, nauczą się metod korzystania z 

wbudowanych wyszukiwarek. Utrwalą umiejętności wykonując ćwiczenie. 

5. Wykorzystywanie materiałów z sieci (własność intelektualna otwarte licencje). 

Uczestnicy szkolenia poznają mechanizmy wykorzystywania materiałów z sieci. Utrwalą 

wiedzę wykonując ćwiczenie 

6. Wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań, kursów e-learningowych, 

podcastów tematycznych, platform z zasobami do nauki dla przedsiębiorców (np. 

Akademia PARP) Uczestnicy poznają najpopularniejsze portale do samodzielnej nauki - 

utrwalą wiedzę wykonując ćwiczenie. 

7. Prowadzenie rozmów przez internet (np. videorozmowy, rozmowy grupowe) Trener w 

formie prezentacji pokaże uczestnikom szkolenia rodzaje sprzedaży i zakupów  w 

internecie. Uczestnicy utrwalą wiedzę wykonując ćwiczenie. 

8. Komunikacja elektroniczna z klientami i dostawcami, w tym uzyskiwanie opinii klientów.   
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9. Wiedza o podstawach posiadania własnej strony internetowej, Trener w formie 

prezentacji przedstawia zagadnienia: 

10. Marketing w internecie. Trener korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy przeprowadza 

uczestników poprzez narzędzia do promocji strony. 

11. Korzystanie z bankowości elektronicznej lub przyjmowanie płatności online. Trener 

prezentuje uczestnikom demo bankowości elektronicznej oraz prezentuje inny przykład 

bankowego e-learnigu - filmy instruktażowe na stronie BZWBK. Uczestnicy szkolenia 

podążają, korzystając ze swoich komputerów, za wskazówkami prowadzącego. Trener 

prezentuje zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej, w tym - 

pishing. Metoda- studium przypadku. Po zapoznaniu funkcjonalności portalu wykonują 

ćwiczenie. Uczestnicy, korzystając z wyszukiwarki, otwierają stronę  

https://planet.bgzbnpparibas.pl -Filmy edukacyjne (DEMO) na stronie banku BGŻ BNP 

Paribas 

12. Reagowanie na naruszenie własnych praw autorskich  Trener w formie prezentacji 

przedstawi uczestnikom szkolenia najważniejsze zagadnienia dotyczące prawa 

autorskiego uczestnicy utrwalą wiedzę dzięki dyskusji dotyczącej łamania prawa 

autorskiego 

13. Reagowanie i radzenie sobie ze zjawiskami niepożądanymi i groźnymi  Trener 

przeprowadzi wykład prezentując niebezpieczne zjawiska, uczestnicy po wysłuchaniu 

wykładu wezmą udział w dyskusji dotyczącej rozwiązywania omówionych problemów. 
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14. Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem Trener w 

formie prezentacji dobrych praktyk przedstawi grupie programy i aplikacje służące 

ochronie komputera. Grupa wykorzystując sprzęt komputerowy wykona ćwiczenie. 

15. Przykłady przydatnych aplikacji do wykorzystania (np. do zarządzania informacjami o 

klientach, dostawcach): jak i gdzie ich szukać, jak instalować, jak i do czego używać, na 

co uważać i na co zwracać szczególną uwagę (pod kątem bezpieczeństwa). Trener 

przeprowadzi uczestników przez przykłady oprogramowania do zarządzania 

informacjami. 

16. Rodzaje licencji (licencje otwarte, komercyjne) na których mogą być udostępnione treści 

i oprogramowanie wraz z przykładami / źródłami. Trener przeprowadzi uczestników 

przez rodzaje licencji wraz z przykładami - uczestnicy wykonają ćwiczenie. 

17. Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego oraz wykorzystanie profilu zaufanego. 

Trener przeprowadzi uczestników przez proces rejestracji ePUAP, a następnie wykona 

symulacje złożenia wniosku z wykorzystaniem podpisu profilem zaufanym. Uczestnicy 

szkolenia pod nadzorem trenera przeprowadzą rejestracje w ePUAP, ze względu na 

konieczność potwierdzenia podpisu - będą obserwowali proces złożenia wniosku. Trener 

przeprowadzi uczestników przez proces rejestracji ePUAP, a następnie wykona 

symulacje złożenia wniosku z wykorzystaniem podpisu profilem zaufanym. Uczestnicy 

szkolenia pod nadzorem trenera przeprowadzą rejestracje w ePUAP, ze względu na 

konieczność potwierdzenia podpisu - będą obserwowali proces złożenia wniosku. 

18. Załatwianie drogą elektroniczną spraw.Założenie/zawieszenie/zakończenie działalności 

gospodarczej - Trener przeprowadzi uczestników szkolenia przez proces założenia 

/zakończenie/ zawieszenia działalności gospodarczej. 

19. Rozliczenia podatkowe, deklaracje i składki na ZUS online - Trener przedstawia różne 

opcje składania e-deklaracji.  

Potrzebny sprzęt 

1. Sprzęt komputerowy z dostępem do internetu oraz możliwością instalowania 

oprogramowania 

2. Rzutnik 

3. Ekran 
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4. Dysk zewnętrzny (dla trenera) 

5. Pendrive 

6. Aparat z funkcją nagrywania filmów 

7. Tablet z systemem android lub IOS 

 

6. Metody Prowadzenia Zajęć 

1. Wykłady i prezentacje,  

2. warsztaty,  

3. ćwiczenia zespołowe, 

4.  ćwiczenia indywidualne,  

5. studia przypadku/ dobre praktyki,  

6. pokazy i demonstracje,  

7. dyskusje,  

8. sesje pytań 

7. Materiały Dodatkowe 

1. Ngo.pl 

2. Facebook (android, IOS, PC) 

3. Instagram (Android, IOS, PC) 

4. Twitter (Android, IOS, PC) 

5. Snapchat (Android, IOS, PC) 

6. Canva.com 

7. Google 

8. Zdjęcia google 

9. http://www.zus.pl/program-rodzina-500/zloz-wniosek-rodzina-500-przez-pue-zus 

10. SKYPE 

11. Facebook Messenger 

12. Akademia PARP 

13. Udemy 

14. Webinaria 

15. Bankowość Elektroniczna 

16. PKO Bank Polski, 

17. Bank Pekao S.A., 

18. Bank Zachodni WBK S.A., 
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19. mBank, 

20. ING Bank Śląski, 

21. Alior Bank, 

22. T-Mobile Usługi Bankowe, 

23. Banki Spółdzielcze z grupy BPS, 

24. Raiffeisen Bank Polska S.A., 

25. Bank Pocztowy SA, 

26. Credit Agricole, 

27. Banki Spółdzielcze SGB, 

28. SGB-Bank SA, 

29. PlusBank, 

30. Euro Bank S.A., 

31. Bank Millennium, 

32. Getin Bank, 

33. Nest Bank, 

34. BGŻ BNP Paribas, 

35. Bank BPS S.A 

36. empatia.mrpips.gov.pl 

37. ePUAP 

38. Informator - jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” przez stronę empatia.mrpips.gov.pl 

39. obywatel.gov.pl 

40. Programy chroniące komputer 

41. Bitdefender 

42. Norton 

43. Kaspersky 

44. G Data Internet Security 

45. McAfee 

46. ESET 

47. Trend Micro 

48. AVG 

49. Avast 

50. Istock 

51. Canva.com 

52. Audiojungle 
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53. Loty google 

54. Booking.com 

55. Odyseusz 

56. Excel 

57. WIX  www.wix.com 

58. About me  https://about.me/ 

59. Google blogspot 

60. WordPress 

 

 

 


